
ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорок третьої сесії Чернігівської міської ради 

сьомого скликання 

25 червня 2019 року        м. Чернігів 
 

Розпочато засідання о 10.00 

Закінчено засідання о 15.00 
 

Головуючий на сесії – міський голова Атрошенко Владислав 

Анатолійович. 

Загальний склад Чернігівської міської ради сьомого скликання 

становить 42 депутати. У роботі засідання сорок третьої сесії міської ради 

сьомого скликання взяли участь 38 депутатів. 
 

На сесію запрошені: 

- заступники міського голови; 

- начальники відділів та управлінь міської ради; 

- голови Деснянської та Новозаводської районних у місті рад; 

- керівники міських органів виконавчої влади, підприємств, 

організацій та установ; 

- керівники підприємств житлово-комунального господарства; 

- представники засобів масової інформації. 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та Закону України «Про запобігання корупції» міський голова         

Атрошенко В. А. повідомив про наявність конфлікту інтересів при розгляді 

питання проекту порядку денного «Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою, 

надання, вилучення і передачу земельних ділянок юридичним і фізичним 

особам» та «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

юридичним та фізичним особам». 

Депутат міської ради Тарасовець О. М. повідомив про наявність 

конфлікту інтересів при розгляді питання проекту порядку денного «Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою юридичним та 

фізичним особам». 

Депутат міської ради Ткаченко Б. М. повідомив про наявність 

конфлікту інтересів при розгляді питання проекту порядку денного «Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою юридичним та 

фізичним особам».  

Вони заявили, що не будуть приймати участі у голосуванні при 

розгляді цих питань порядку денного. 

 

В обговоренні порядку денного сорок третьої сесії Чернігівської 

міської ради сьомого скликання взяли участь: 
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Депутат   

Бакшун  

Іван Миколайович  
 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва та 

регулювання земельних відносин 

Гаценко 

Олег Олександрович 

 

- заступник начальника юридичного 

відділу міської ради 

Волощук Руслан 

 

- депутат Деснянської районної у              

м. Чернігові ради 

 

Депутат 

Воробйов  

Сергій Олександрович  

- член постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв'язку та 

енергозбереження 

 

Депутат 

Бистров  

Віктор Едуардович 

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань регламенту, законності, прав і 

свобод громадян та запобігання корупції 

 

Депутат  

Соколов  

Олександр Володимирович  

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, бюджету 

та фінансів 

Депутат 

Кирієнко 

Сергій Владиславович 

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, бюджету 

та фінансів 

 

Щербина 

Олексій Юрійович 

 

- генеральний директор ТОВ ФІРМА 

«ТЕХНОВА», т.в.о. директора КЕП 

«Чернігівська ТЕЦ» 

 

 

Більшістю голосів міська рада затвердила такий порядок денний 

роботи сорок третьої сесії міської ради сьомого скликання: 

 

1. Про результати діяльності Чернігівської місцевої прокуратури. 

2. Про недодержання умов продовження терміну дії договору оренди 

цілісного майнового комплексу КЕП «Чернігівська ТЕЦ». 

3. Про внесення змін до «Програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями у м. Чернігові на 2018-2021 роки». 

 4. Про створення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти № 3 

«Дитяча Академія» Чернігівської міської ради. 

5. Про уточнення назви вулиці міста. 

6. Про внесення змін до переліку об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Чернігова, що підлягають приватизації у 2019 

році. 
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7. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30 січня 

2015 року «Про місцеві податки» (47 сесія 6 скликання) зі змінами і 

доповненнями (49 сесія, 53 сесія 6 скликання, № 3/VII-11, № 13/VII-20,         

№ 14/VII-20, № 16/VII-2, № 19/VII-16, № 25/VII-26, № 26/VII-14,                    

№ 28/VII-21, № 29/VII-19, № 35/VII-22, № 36/VII-30, № 38/VII-5, № 40/VII-7, 

№ 41/VII-9). 

8. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29 

листопада 2018 року № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі 

змінами і доповненнями (№ 38/VII-6, № 39/VII-14, № 40/VII-8, № 41/VII-10, 

№ 42/VII-15). 

9. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

громадянам  – учасникам АТО, учасникам бойових дій, ветеранам війни та 

членам сімей загиблих учасників АТО для індивідуального дачного 

будівництва, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального 

садівництва, будівництва індивідуальних гаражів та городництва. 

10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

передачу земельних ділянок у власність та оренду громадянам для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), індивідуального садівництва та учасникам 

АТО, учасникам бойових дій, ветеранам війни та членам сімей загиблих 

учасників АТО для індивідуального дачного будівництва. 

11. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою 

юридичним та фізичним особам. 

12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою, надання, 

вилучення і передачу земельних ділянок юридичним і фізичним особам. 

13. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним та 

фізичним особам. 

14. Про визначення переліку земельних ділянок для продажу права 

оренди на земельних торгах окремими лотами. 

15. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення. 

16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель міста Чернігова. 

 17. Про депутатські запити. 

18. Різне. 

 

 

 

 



4 

 

Результати голосування: 

Зареєстровано депутатів 

 

37 

ТАК 32 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 1 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4 
 

 

ЧАС ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ: 

По першому питанню      до 10 хвилин 

По другому питанню      до 10 хвилин 

По третьому питанню      до 10 хвилин 

По четвертому питанню     до 10 хвилин 

По п'ятому питанню      до 10 хвилин 

По шостому питанню      до 10 хвилин 

По сьомому питанню      до 10 хвилин 

По восьмому питанню      до 10 хвилин 

По дев’ятому питанню      до 10 хвилин 

По десятому питанню      до 10 хвилин 

По одинадцятому питанню      до 10 хвилин 

По дванадцятому питанню     до 10 хвилин 

По тринадцятому питанню     до 10 хвилин 

По чотирнадцятому питанню     до 05 хвилин 

По п’ятнадцятому питанню     до 05 хвилин 

По шістнадцятому питанню     до 05 хвилин 

По сімнадцятому питанню     до 05 хвилин 

По вісімнадцятому питанню     до 05 хвилин 

 

Першу перерву зробити через дві години роботи, наступні через кожні 

півтори години, перерву на обід з 14.00 до 14.45. 

 

Щодо першого питання порядку денного «Про результати діяльності 

Чернігівської місцевої прокуратури» виступив Розинка С. О. – керівник 

Чернігівської місцевої прокуратури. 

 

В обговоренні питання взяли участь: 
 

Депутат 

Зуб  

Володимир Іванович  

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань освіти, медицини, соціального 

захисту, культури, молодіжної політики 

та спорту 
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Депутат  

Старіков  

Роман Михейович  

- член постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв'язку та 

енергозбереження 

 

Депутат 

Воробйов  

Сергій Олександрович  

- член постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв'язку та 

енергозбереження 

 

Гашпар 

Олександр Романович 

 

- громадський активіст 

Дмитренко 

Василь Лук’янович 

 

- начальник управління земельних 

ресурсів міської ради 

Депутат 

Тарасовець  

Олександр Миколайович  

 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, бюджету 

та фінансів 

Депутат  

Якубова  

Ганна Василівна  

- член постійної комісії міської ради з 

питань освіти, медицини, соціального 

захисту, культури, молодіжної політики 

та спорту 

 

Хоніч 

Ольга Петрівна 

- заступник міського голови 

 

Міська рада з першого питання порядку денного сорок третьої сесії 

міської ради сьомого скликання прийняла рішення № 43/VII – 1, яке 

додається.  
 

Результати голосування: 

Зареєстровано депутатів 

 

38 

ТАК 37 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 1 
 

Щодо другого питання порядку денного «Про недодержання умов 

продовження терміну дії договору оренди цілісного майнового комплексу 

КЕП «Чернігівська ТЕЦ» міська рада прийняла рішення № 43/VII – 2, яке 

додається. 
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Результати голосування: 

Зареєстровано депутатів 

 

31 

ТАК 22 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 1 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 8 
 

Щодо третього питання порядку денного «Про внесення змін до 

«Програми боротьби з онкологічними захворюваннями у м. Чернігові на 

2018-2021 роки»» міська рада прийняла рішення № 43/VII – 3, яке додається. 

 

Результати голосування: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

35 

ТАК 33 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2 

 

Щодо четвертого питання порядку денного «Про створення 

комунального закладу «Заклад дошкільної освіти № 3 «Дитяча Академія» 

Чернігівської міської ради» міська рада прийняла рішення № 43/VII – 4, яке 

додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

37 

ТАК 35 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2 
  

 

Щодо п'ятого питання порядку денного «Про уточнення назви вулиці 

міста» міська рада прийняла рішення № 43/VII – 5, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

37 

ТАК 34 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3 
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Щодо шостого питання порядку денного «Про внесення змін до 

переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади                     

м. Чернігова, що підлягають приватизації у 2019 році» в обговоренні питання 

взяв участь: 

 

Депутат 

Кирієнко 

Сергій Владиславович 

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, бюджету 

та фінансів 

 

Міська рада з шостого питання порядку денного сорок третьої сесії 

міської ради сьомого скликання прийняла рішення № 43/VII – 6, яке 

додається.  

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

37 

 

ТАК 34 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3 

 

Щодо сьомого питання порядку денного «Про внесення змін і 

доповнень до рішення міської ради від 30 січня 2015 року «Про місцеві 

податки» (47 сесія 6 скликання) зі змінами і доповненнями (49 сесія, 53 сесія 

6 скликання, № 3/VII-11, № 13/VII-20, № 14/VII-20, № 16/VII-2, № 19/VII-16, 

№ 25/VII-26, № 26/VII-14, № 28/VII-21, № 29/VII-19, № 35/VII-22, № 36/VII-

30, № 38/VII-5, № 40/VII-7, № 41/VII-9)» міська рада прийняла рішення № 

43/VII – 7, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

37 

ТАК 35 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2 

 

Щодо восьмого питання порядку денного «Про внесення змін і 

доповнень до рішення міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/VII-33 

«Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами і доповненнями (№ 38/VII-6,  

№ 39/VII-14, № 40/VII-8, № 41/VII-10, № 42/VII-15)» виступила Кочерга О. В. 

– заступник начальника фінансового управління міської ради. 
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В обговоренні питання взяли участь: 

 

Депутат 

Римаренко 

Сергій Сергійович 

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань регламенту, законності, прав і 

свобод громадян та запобігання корупції 

 

Депутат 

Зуб  

Володимир Іванович  

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань освіти, медицини, соціального 

захисту, культури, молодіжної політики 

та спорту 

 

Депутат  

Якубова  

Ганна Василівна  

- член постійної комісії міської ради з 

питань освіти, медицини, соціального 

захисту, культури, молодіжної політики 

та спорту 

 

Міська рада з восьмого питання порядку денного сорок третьої сесії 

міської ради сьомого скликання прийняла рішення № 43/VII – 8, яке 

додається.  

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

37 

ТАК 31 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 6 

 

Щодо дев’ятого питання порядку денного «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам – учасникам 

АТО, учасникам бойових дій, ветеранам війни та членам сімей загиблих 

учасників АТО для індивідуального садівництва, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, 

індивідуального садівництва, будівництва індивідуальних гаражів та 

особистого селянського господарства» виступив Дмитренко В. Л. – 

начальник управління земельних ресурсів міської ради. 

 

Міська рада з вісімнадцятого питання порядку денного сорок третьої 

сесії міської ради сьомого скликання прийняла рішення № 43/VII – 9, яке 

додається.  
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Результати голосування за пункти проекту рішення, до яких не було 

зауважень постійних комісій та депутатів міської ради: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

34 

ТАК 31 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3 

 

Щодо десятого питання порядку денного «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із 

землеустрою, передачу земельних ділянок у власність та оренду громадянам 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального садівництва, 

будівництва індивідуальних гаражів, учасникам АТО, учасникам бойових 

дій, ветеранам війни та членам сімей загиблих учасників АТО, для 

індивідуального дачного будівництва» виступив Дмитренко В. Л. – 

начальник управління земельних ресурсів міської ради. 

 

Міська рада з десятого питання порядку денного сорок третьої сесії 

міської ради сьомого скликання прийняла рішення № 43/VII – 10, яке 

додається.  

 

Результати голосування за пункти проекту рішення, до яких не було 

зауважень постійних комісій та депутатів міської ради: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 31 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2 

 

Щодо одинадцятого питання порядку денного «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

технічних документацій із землеустрою юридичним та фізичним особам» 

виступив Дмитренко В. Л. – начальник управління земельних ресурсів 

міської ради. 

 

В обговоренні питання взяли участь: 

 

Депутат 

Кирієнко 

Сергій Владиславович 

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, бюджету 

та фінансів 
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Депутат 

Воробйов  

Сергій Олександрович  

- член постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв'язку та 

енергозбереження 

 

Депутат  

Антонов  

Олександр Сергійович  

 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв'язку та 

енергозбереження 

 

Депутат 

Осіковська  

Наталія Сергіївна  

 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

підприємництва, туризму та інвестиційної 

діяльності 

 

Депутат 

Іванченко 

Віктор Григорович 

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв'язку та 

енергозбереження 

 

Міська рада з одинадцятого питання порядку денного сорок третьої 

сесії  міської ради сьомого скликання прийняла рішення № 43/VII – 11 яке 

додається.  

 

Результати голосування за пункти проекту рішення, до яких не було 

зауважень постійних комісій та депутатів міської ради: 

 

Результати голосування: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

32 

ТАК 29 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3 

 

Результати голосування по пункту 1.7 проекту рішення: 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

28 

ТАК 25 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 1 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2 



11 

 

 

Щодо дванадцятого питання порядку денного «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних 

документацій із землеустрою, надання, вилучення і передачу земельних 

ділянок юридичним і фізичним особам» виступив Дмитренко В. Л. – 

начальник управління земельних ресурсів міської ради. 

 

В обговоренні питання взяли участь: 

 

Депутат 

Осіковська  

Наталія Сергіївна  

 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

підприємництва, туризму та інвестиційної 

діяльності 

 

Депутат 

Дериземля  

Андрій Васильович  

- член постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва та 

регулювання земельних відносин 

 

 

Депутат 

Кирієнко 

Сергій Владиславович 

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, бюджету 

та фінансів 

 

 

Міська рада з дванадцятого питання порядку денного сорок третьої 

сесії  міської ради сьомого скликання прийняла рішення № 43/VII – 12, яке 

додається.  

 

Результати голосування за пункти проекту рішення, до яких не було 

зауважень постійних комісій та депутатів міської ради: 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

32 

ТАК 31 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3 

 

Результати голосування по пункту 3.1 проекту рішення: 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 29 
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НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4 

 

Результати голосування по пункту 3.8 проекту рішення: 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 26 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 7 

 

Результати голосування по пункту 3.9 проекту рішення: 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

34 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4 

 

Результати голосування по пункту 16 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

27 

ТАК 25 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2 

 

Результати голосування по пункту 3.11 проекту рішення: 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

34 

ТАК 31 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3 
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Результати голосування по пункту 3.12 проекту рішення: 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

34 

ТАК 27 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 7 

 

Результати голосування по пункту 17 проекту рішення: 

 
 

Зареєстровано депутатів 

 

35 

ТАК 29 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 6 

 

Щодо тринадцятого питання порядку денного «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок юридичним та фізичним особам» 

виступив Дмитренко В. Л. – начальник управління земельних ресурсів 

міської ради. 

 

В обговоренні питання взяли участь: 

 

Депутат 

Кирієнко 

Сергій Владиславович 

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, бюджету 

та фінансів 

 

Гаценко 

Олег Олександрович 

 

- заступник начальника юридичного 

відділу міської ради 

Депутат  

Білогура 

Василь Олексійович  

 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, медицини, соціального 

захисту, культури, молодіжної політики 

та спорту 

 

Депутат 

Березинець  

Ірина Геннадіївна  

 

 

- член постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, бюджету 

та фінансів 
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Депутат 

Осіковська  

Наталія Сергіївна  

 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань соціально-економічного розвитку, 

підприємництва, туризму та інвестиційної 

діяльності 

 

Депутат   

Бакшун  

Іван Миколайович  

 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва та 

регулювання земельних відносин 

 

Депутат 

Тарасовець  

Олександр Миколайович  

 

 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, бюджету 

та фінансів 

Гунда Оксана - представник ТОВ «Сівертексу» 

Губар Іван - представник «Полікомбанку» 

 

Міська рада з тринадцятого питання порядку денного сорок третьої 

сесії міської ради сьомого скликання прийняла рішення № 43/VII – 13, яке 

додається.  

 

Результати голосування за пункти проекту рішення, до яких не було 

зауважень постійних комісій та депутатів міської ради: 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

35 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 5 

 

Результати голосування по пункту 1 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 25 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 8 

 

Результати голосування по пункту 2 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

32 
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ТАК 24 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 8 

 

Результати голосування по пункту 5 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

32 

ТАК 26 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 6 

 

Результати голосування по пункту 6 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

32 

ТАК 23 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 9 

 

Результати голосування по пункту 7 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

32 

ТАК 27 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 5 

 

Результати голосування по пункту 13 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

32 

ТАК 27 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 5 

 

Результати голосування по пункту 15 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 28 
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НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 5 

 

Результати голосування по пункту 20 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

34 

ТАК 27 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 7 

 

Результати голосування по пункту 21 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

34 

ТАК 28 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 6 

 

Результати голосування по пункту 22 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 25 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 8 

 

Результати голосування по пункту 24 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 29 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4 

 

Результати голосування по пункту 25 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

34 

ТАК 26 

НІ  0 
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УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 8 

 

Результати голосування по пункту 30 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 22 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 11 

 

Результати голосування по пункту 41 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

34 

ТАК 28 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 6 

 

Результати голосування по пункту 46 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 25 

НІ  1 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4 

 

Результати голосування по пункту 47 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

31 

ТАК 23 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 1 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 7 

 

Результати голосування по пункту 48 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

29 

ТАК 26 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 1 
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НЕ ГОЛОСУВАЛИ 2 

 

Результати голосування по пункту 49 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

29 

ТАК 25 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 1 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3 

 

Результати голосування по пункту 57 проекту рішення: 

 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 29 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4 

 

Щодо чотирнадцятого питання порядку денного «Про визначення 

переліку земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах 

окремими лотами» міська рада прийняла рішення № 43/VII – 14, яке 

додається.  

 

Результати голосування: 

Зареєстровано депутатів 

 

33 

ТАК 26 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 7 

 

Щодо п’ятнадцятого питання порядку денного «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення» виступив Дмитренко В. Л. – 

начальник управління земельних ресурсів міської ради. 

 

Міська рада з п’ятнадцятого питання порядку денного сорок третьої 

сесії міської ради сьомого скликання прийняла рішення № 43/VII – 15, яке 

додається. 
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Результати голосування: 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 26 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 4 

 

Щодо шістнадцятого питання порядку денного «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель міста Чернігова» міська рада прийняла рішення № 43/VII – 16, яке 

додається  

 

Результати голосування: 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 27 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 3 

 

Щодо сімнадцятого питання порядку денного «Про депутатські 

запити» було розглянуто запити депутатів міської ради: 

 

Запит депутата Гусак Р. В. щодо врахування інтересів маломобільних 

груп населення при здійсненні будівництва, капітального ремонту, 

реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення та інженерно-

транспортної інфраструктури. 

 

Міська рада за цим депутатським запитом прийняла рішення                

№ 43/VII - 17, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 
 

Запит депутатів Шерстюк Ж. В., Козиря В. О. щодо включення 

капітального ремонту вул. В. Радченка до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2019 

роки з відповідним фінансуванням робіт у 2019 році 
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Міська рада за цим депутатським запитом прийняла рішення                

№ 43/VII - 18, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 

 

Запит депутата Кирієнка С. В. щодо необхідності капітального ремонту 

внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресами вул. 

Мстиславська, 20 та просп. Перемоги, 97. 

 

Міська рада за цим депутатським запитом прийняла рішення                

№ 43/VII - 19, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 

 

Запит депутата Летути В. В. щодо облаштування ділянки дороги від 

гаражного кооперативу біля військової частини А2622 до вул. Волковича. 

 

Міська рада за цим депутатським запитом прийняла рішення                

№ 43/VII - 20, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 

 

Запит депутата Летути В. В. щодо встановлення нового зупинкового 

комплексу на зупинці громадського транспорту «вул. Стрілецька».  
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Міська рада за цим депутатським запитом прийняла рішення                

№ 43/VII - 21, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 

 

Запит депутата Антонова О. С. щодо включення у розробку і 

фінансування на 2020 рік проектування та встановлення пам’ятника загиблим  

чернігівцям у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. 

 

Міська рада за цим депутатським запитом прийняла рішення                

№ 43/VII - 22, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 

 

Запит депутатів Осіковської Н. С. щодо обстеження та ремонту 

підвального приміщення будинку за адресою: проспект Перемоги, 103 в 

якому декілька років тому сталася пожежа. 

 

Міська рада за цим депутатським запитом прийняла рішення                

№ 43/VII - 23, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 

 

Запит депутата Тарасова В. В. щодо відновлення дитячого майданчику 

на прибудинковій території біля будинків вул. П’ятницька, 51 та вул. 

Київська, 2. 
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Міська рада за цим депутатським запитом прийняла рішення                

№ 43/VII - 24, яке додається. 

 

Результати голосування: 
 

Зареєстровано депутатів 

 

30 

ТАК 30 

НІ  0 

УТРИМАЛИСЬ 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 

 

Щодо вісімнадцятого питання порядку денного «Різне» виступили 

депутати міської ради: Тимошенко О. В., Кирієнко С. В., та начальник 

управління житлово-комунального господарства міської ради Куц Я. В. 
 

Міський голова при розгляді питань проекту порядку денного дав 

протокольні доручення: заступнику міського голови Черненку А. В., 

начальнику управління житлово-комунального господарства міської ради 

Куцу Я. В. до  09.07.2019  разом із представниками депутатського корпусу 

міської ради створити комісію щодо внесення та опрацювання пропозицій до 

адресної програми на 2020 рік по ремонту доріг загального користування 

місцевого значення та прибудинкових територій. 

Заступнику міського голови Черненку А. В., начальникам житлово-

комунального господарства міської ради Куцу Я. В., фінансового управління 

міської ради Лисенко О. Ю., юридичного відділу міської ради Миколаєнку Р. 

С. до 16.07.2019 дослідити можливість співфінансування робіт з ремонту 

доріг за рахунок коштів міського бюджету та коштів суб’єктів 

господарювання. 

Заступнику міського голови Черненку А. В., голові фонду 

комунального майна Єпініну О. Ю. до 16.07.2019 провести засідання робочої 

групи з питання опрацювання доцільності, можливості та шляхів передачі у 

комунальну власність територіальної громади м. Чернігова складових 

газорозподільної системи, що розташовані на території міста відповідно до 

пропозиції депутата Чернігівської міської ради 7 скликання Кирієнка С. В. 

Голові фонду комунального майна Єпініну О. Ю. до 09.07.2019 

створити робочу групу щодо перевірки виконання ТОВ фірма «ТехНова» 

здійснення відновлень (капремонтів) орендованого майна та виконання 

інвестиційних програм за період дії договору оренди                                  

ЦМК «Чернігівська ТЕЦ». 

 

 

 

 

Міський голова        В. АТРОШЕНКО 


